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 2 بؼشح ىىاقض اإلطالو

 مقدمة
وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ بوهلل مـ ذور أكػسـو، ومـ كحؿده،  ،إن احلؿد هلل

شقئوت أظامفـو، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يضؾؾ ؾال هودي فف، وأصفد أن ال إفف 

 .إال اهلل وحده ال ذيؽ فف، وأصفد أن حمؿدًا ظبده ورشقفف

آل ] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 [.201ظؿران:

ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ )

 [.1:]الـساء (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

﮲   ے ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ) ے ۓ ۓ 

﮼﮽  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴    [.01-07]األحزاب:  (﮳ 

وذ  ،، وخر اهلدي هدي حمؿدؾنن أصـدق احلديٌ ـتوب اهلل  أما بعد؛ 

 وبعد. 6األمقر حمدثوهتو، وـؾ حمدثي بدظي، وـؾ بدظي ضالفي، وـؾ ضالفي ذم افـور

فشقخ اإلشالم ادجدد حمؿد ش كقاؿض اإلشالم»ؾفذا تعؾقؼ خمتك ظذ رشوفي 

، وظذ آفف ، وصذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ حمؿد بـ ظبد افقهوب رمحف اهلل تعوػ

 وصحبف أمجعغ.

 وـتى

 خوفد بـ حمؿقد اجلفـل

 هـ1/4/2441

 م.1/1/1024
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 عهواى الرسالةشرح 
ـْ َظْؼٍد َأو ادبطؾ، ووهق  ،مجع كوؿض نواقض: ًَ ِم افـَّْؼُض: إِْؾسوُد َمو َأْبَرْم

َحوِح: افـَّْؼُض َكْؼُض افبِـوء واحلَْبِؾ وافَعْفدِ بِـوء گ )، ومـف ؿقفف تعوػ: ، َوذِم افصِّ

ڻ ۀ ۀ )، وؿقفف تعوػ: (   گ گ گ ڳ

 .(   ہ ہ ہ ہ ھ ھ

بوفتقحقد، واالكؼقود فف بوفطوظي، وافزاءة هق االشتسالم هلل تعوػ » واإلسالم:

 .مـ افؼك وأهؾف

بوفتقحقد افذي هلل تعوػ  اإلذظون «:االستسالم هلل بالتوحيد»ومعهى قولها: 

 .قتف، وافعبودة، وأشامئف وصػوتفبربقبؾراد اهلل تعوػ إهق 

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      )ؿول تعوػ: 

 (    

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )وؿول تعوػ: 

 (   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ک ک گ گ گ )تعوػ:  ففقؿ ذم تػسر اآليي: قاه احلافظ ابَ كثري

(   ڳ ڳ)أخؾص افعؿؾ فربف، ظز وجؾ، ؾعؿؾ إيامكو واحتسوبو (   گ ڳ

أي: اتبع ذم ظؿؾف مو ذظف اهلل فف، ومو أرشؾ بف رشقفف مـ اهلدى وديـ احلؼ، 

وهذان افؼضون ال يصح ظؿؾ ظومؾ بدوهنام، أي: يؽقن خوفصو صقابو، واخلوفص 

أن يؽقن هلل، وافصقاب أن يؽقن متبعو فؾؼيعي ؾقصح طوهره بودتوبعي، وبوضـف 

                                 
 ش.كؼض»اكظر: فسون افعرب، مودة ( 2)

 ش.كؼض»( اكظر: افصحوح، مودة 1)

 (.2/215( اكظر: األصقل افثالثي وأدفتفو، ادطبقظي ضؿـ افدرر افسـقي )4)
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 .دبوإلخالص، ؾؿـ ؾؼد افعؿؾ أحد هذيـ افؼضغ ؾس

، أي اإلذظون هلل تعوػ بوفطوظي «:واالنقياد له بالطاعة»: قولهاومعهى 

 .هل مقاؾؼي األمر ضقًظووافطوظي: 

(   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)ؿول تعوػ: 

 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )ؿول تعوػ: 

 (   ڳ ڳ

مبوظدة ادؼـغ وذـفؿ، أي  ش:وافزاءة مـ افؼك وأهؾف» ومعهى قولها:

ْؼؿِ افزاءة: و ـَ افسُّ اَلَمُي ِم ُء َوُهَق افسَّ ـْ َذفَِؽ اْفُزْ  َوُمَزاَيَؾُتُف، ِم
ِ
ء ْ ـَ افقَّ  .افتََّبوُظُد ِم

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )ؿول تعوػ: 

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

 (   ۉ ۉ

 (   ٻ ٻ پ پ پٱ ٻ ٻ )وؿول تعوػ: 

 :، ِٔ٘إال بّرٓ الثالثة عبد إسالًٖتحكل ٔال 
 االشتسالم هلل تعوػ بوفطوظي. .2

 االكؼقود هلل بوفطوظي. .1

 افزاءة مـ افؼك وأهؾف. .4

 صقئو مـ هذه افـقاؿضمـ ظـقان افرشوفي أن افعبد ادسؾؿ ؿد يرتؽى وادراد 

                                 
 (.1/411( اكظر: تػسر افؼرآن افعظقؿ، فؾحوؾظ ابـ ـثر )2)

 (.240( اكظر: افتعريػوت فؾجرجوين، صـ )1)

 ش.رأب»( اكظر: مؼويقس افؾغي، مودة 4)
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، ؿديام وحديثو بجؿع هذه افـقاؿضؾقخرج ظـ ربؼي اإلشالم6 فذا اهتؿ افعؾامء 

 .، ومـفؿ مـ أؾردهو بؿصـػوت مستؼؾيافردة ذم افػؼف بوبضؿـ ؾؿـفؿ مـ ذـرهو 

 :(1)ٔقد ذكس العمىاء أُ السدة حتصن بأحد أزبعة أوٕز
أو ذبح فغر ـكف افعبودة فغر اهلل6 ـؿـ شجد فغر اهلل تعوػ،  ػعؾ:بوف األٔه:

 اهلل تعوػ.

ا، وـذفؽ مـ اشتفزأ ، شقاء ـون موزحو أو جودـسى اهلل تعوػ بوفؼقل: الثاٌ٘:

ڍ ڌ ڌ ڎ )أو بآيوتف او برشؾف، أو ـتبف، ؿول تعوػ: بوهلل تعوػ، 

گ گ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 (   ڻ ڻ

ظذ حتريؿف أو افعؽس،  ـؿـ اظتؼد حؾ مو أمجع ادسؾؿقن بوالظتؼود: الثالث:

 افصالة. ـؿـ اظتؼد حذ افزكك، أو حرمي

، ؿول تعوػ: ـؿـ صؽ ذم وجقد اهلل تعوػ، أو رشوفي افـبل  بوفشؽ: السابع:

 (   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.144-24/111(، وـشوف افؼـوع )155-154، 21/132( اكظر: ادغـل، البـ ؿدامي )2)
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 الياقض األول

 :رمحه اهلل تعاىل ػًخ اإلطالو حمنذ بً عبذ الىٍاب قال

 اإلسالم عرشة كواقض:اعؾم أن كواقض 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )، قال اهلل تعاىل: تعاىل الرشك يف عبادة اهلل األول:

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ) وقال: ،(   ہ ھ ھ ھ ھ ے 

، ومـه: (   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 .، وأشفرها الرشك يف عبادة اهللالذبح لغر اهلل، كؿن يذبح لؾجن أو لؾؼز

 .....................................شحــالؼ .....................................

 أي مـ كقاؿض اإلشالم افعؼة. :«األول»ق٘هٕ: 

فؽل يـتبف افسومع أو ، ظـد ذـر األصقوء ادفؿي ـؾؿي يمتك هبو :«اعوٍ»ق٘هٕ: 

وافعؾؿ هق أظذ مراتى ، افطوفى إػ مو بعده، أي ــ متفقًئو دو ُيؾؼك إفقؽ مـ افعؾقم

هق االظتؼود  اإلدراك، ثؿ كؼؾ بؿعـك ادسوئؾ ادضبقضي ضبطو ظؾؿقو، واصطالحو:

 .(2)وؿقؾ: هق إدراك افقء ظذ مو هق بف، وؿقؾ ؽر ذفؽ اجلوزم ادطوبؼ فؾقاؿع،

أي مبطالت وحمبطوت  «:أْ ُ٘اقض اإلطالَ عؼشٝ ُ٘اقض»ٗق٘هٕ: 

 .ظددهو ظؼة كقاؿض اإلشالم

، ربعامئي كوؿضأواظؾؿ أن كقاؿض اإلشالم ـثرة أوصؾفو بعض افعؾامء إػ 

 .فؽـ أمهفو هذه افعؼة افتل ذـرهو ادصـػ رمحف اهللو

 ذم ظبودة اهلل تعوػ كصقبو جيعؾ أي :«تعاىلاهؼشن يف عبادٝ اهلل »ٗق٘هٕ: 

 فغره مـ ادخؾقؿغ.

 :ٌٕعاُالشسك ٔ
                                 

 (.211( يـظر: افتعريػوت، فؾؼيػ اجلرجوين، صـ )2)

 (.44( اكظر: ذح كقاؿض اإلشالم، فؾشقخ صوفح افػقزان، صـ )1)
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هق أن يتخذ افعبد مع اهلل كدا يدظقه مـ دون اهلل، وهق خمرج  أكرب:شسك األٔه: 

 ، وهق مراد ادصـػ هـو.وهق أظظؿ ذكى ظيص اهلل بفوحمبط فألظامل، مـ افديـ، 

﮲ )ؿول تعوػ:  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 ( ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

ـْ َظْبِد و ًُ افـَّبِلَّ لَؿوَل: َش ، اهلل بـ مسعقد َظ ْكِى َأْظَظُؿ ِظـَْد »: ف ؟ اهللَِأيُّ افذَّ

َعَؾ هللِ»َؿوَل:  ا َوُهَق َخَؾَؼَؽ  َأْن دَمْ  .شكِدًّ

 هق ـؾ ذك يمدي إػ افؼك األـز، وال خيرج مـ شسك األصغس:الثاٌ٘: 

 مثؾ افريوء.وال حيبط شوئر األظامل، افديـ، 

ـِ َفبِقدٍ  ـْ حَمُْؿقِد ْب إِنَّ َأْخَقَف َمو َأَخوُف َظَؾْقُؽُؿ »َؿوَل:  ، َأنَّ َرُشقَل اهللِ  َظ

ُك األَْصَغُر  ْ ُك األَْصَغُر َيو َرُشقَل اهللِ؟ َؿوَل:  ،شافؼِّ ْ َيوءُ »َؿوُفقا: َوَمو افؼِّ  .شافرِّ

 ٍٖٔكسي الشسك باعتباز أقساً التٕحٗد إىل ثالثة أقساً:
 ذك ذم افربقبقي6 ـلن يعتؼد وجقد متكف ذم افؽقن مع اهلل. ا:أحدِ

 ذك ذم اإلهلقي6 ـلن يكف صقئو مـ أكقاع افعبودة فغر اهلل. الثاٌ٘:

ذك ذم األشامء وافصػوت6 ـلن يشبف اهلل تعوػ بخؾؼف، أو يعطؾ صقئو  الثالث:

 مـ صػوت اهلل.

6 يؼول اخلضقعافتذفؾ و :فغي :العبادة :«تعاىليف عبادٝ اهلل » ٗق٘هٕ: 

 .(4)ضريؼ معبد أي مذفؾ

هل اشؿ جومع  فؽؾ مو حيبف اهلل مـ األؿقال، واألظامل افظوهرة »وذظو: 

                                 
 (.42(، ومسؾؿ )4433( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )2)

 (.45/45( حسـ: رواه أمحد )1)

 ش.ظبد»( اكظر: فسون افعرب، و توج افعروس مودة 4)
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 .(2)شوافبوضـي

افتفؾقؾ، ورد هل أؿقال افؾسون: ـوفشفودتغ، وافتسبقح، و: األؿقال افظوهرة

 افسالم.

 افتصديؼ.و ،: هل أؿقال افؼؾى،  ـوفقؼغواألؿقال افبوضـي

 .، وافـذرارح، ـوفصالة، و افصقوم، وافزـوة: هل أظامل اجلقواألظامل افظوهرة

واألظامل افبوضـي: هل أظامل افؼؾى، ـوخلقف، وافرجوء، وادحبي، واخلشقي، 

 واإلكوبي.

 :ال تصح إال بّا لمعبادة ثالثة أزكاُٗ
، وهل روح افعبودة، وـؾام حترك احلى ذم افؼؾى أي فؾؿعبقد  األٔه: احملبة:

 (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ )ـون أدظك فإلخالص، ؿول تعوػ: 

أي ؾقام ظـد اهلل مـ افثقاب، وهق يؼقد افعبد إػ إخالص افعبودة،  الثاٌ٘: السجاء:

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )ؿول تعوػ: 

 (   وئ ۇئ ۇئ

، ؿول ، واخلقف زاجر فؾعبد ظـ معصقي اهلل أي مـ اهلل  الثالث: اخلٕف:

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ )تعوػ: 

 (   ۇئ ۇئ

ؿول افسؾػ: مـ ظبد اهلل بوحلى وحده ؾفق زكديؼ، ومـ ظبده بوفرجوء وحده 

ؾفق مرجئ، ومـ ظبده بوخلقف وحده ؾفق حروري، ومـ ظبده بوحلى واخلقف 

                                 
( جمؿقع افػتووى فشقخ اإلشالم ابـ تقؿقي، حتؼقؼ أكقر افبوز، و ظومر اجلزار، ضبعي دار افقؾوء 2)

(20/245) 
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 .مقحدوافرجوء ؾفق مممـ 

 ال تقبل العبادة إال بشرطني:ٗ

اإلخالص هق افتـؼقي، وادراد بف أن يؼصد و :اإلخالص فقفا لؾؿعبود الشسط األٔه:

 .، وافقصقل إػ دار ـرمتف افعبد بعبودتف وجف اهلل  

 .ؾنن اهلل ال يؼبؾ مـ افعؿؾ إال اخلـوفص فقجفف شبحوكف

[1افبقِّـي:]( ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) قاه تعاىل: 

َمر:] (ڎ ڎ ڈ ڈ) َٔقاه تعاىل:  [.4افزُّ

َمر:] (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) ٔقاه تعـاىل:  [.24افزُّ

 .ادتابعة لؾرسول  الشسط الثاٌ٘:

 . ؾنن اهلل ال يؼبؾ مـ افعؿؾ إال ادقاؾؼ هلدي افرشقل

َمر:]( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ) ؿول تعوػ:  [.24افزُّ

ې ې ې ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )وَؿول تعوػ:  

 [.21]افـسوء: (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

كا هذا ما ر  من أحدث يف أم  : » ؿوفً: ؿول رشقل اهلل ،ريض اهلل ظـفو عائشةظـ و

 أي مردود ظؾقف. ،(1)شلقس مـه فـفو رد

 . ؾال ظزة بوفعؿؾ مو مل يؽــ خوفصو هلل صقابو ظذ شـي رشـقل اهلل

، 3هقد:] (ڄڦ ڦ ڄ ) :ذم ؿقفف تعـوػ قاه الفضٗن بَ عٗاض

 افعؿؾ إن» :قاه وأصقبف؟ أخؾصـف ومو ظع، أبو يو :قٗن، شوأصقبف أخؾصف» :[1اُدؾؽ:

 حتك يؼبؾ مل خوفصو يؽـ ومل صقابو ـون وإذا يؼبـؾ، مل صقابو يؽـ ومل خوفصو ـون إذا

                                 
 (.221صـ )( اكظر: افعبقديي، فشقخ اإلشالم ابـ تقؿقي، 2)

   (2324(، مسؾؿ  )1110متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري ) (1) 
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 .(2) شافسـي ظذ ـون مو وافصقاب هلل، ـون مـو واخلوفص صقابو، خوفصو يؽقن

يئ جب حب خب مب ىب يب جت ) :قٕلْ تعاىلومـ اآليوت اجلومعي هلذيـ افؼضغ 

 (حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس

 .[220افؽفػ:]

ؾوفؼك أظظؿ  «:(ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )»ٗق٘هٕ: 

، وادؼصقد يغػره اهلل دـ موت ظؾقف هق افذكى افقحقد افذي الوذكى ظيص اهلل بف، 

 األـز.بوفؼك هـو: 

﮺  )ؿول تعوػ:  ﮲  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ أي ـؾ  (   ۓ ۓ

 افذكقب ظدا افؼك األـز ؾنكف مستثـ بآيي افـسوء.

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ) ٗقاي:: »ٗق٘هٕ

 : بعؼقبتغيعوؿى  ذـر اهلل تعوػ أن ادؼك: (   ڎ ڈ ڈ ژ

 ، ويدخؾ افـور.أبدا ال يدخؾ اجلـياألوػ: 

 افثوكقي: فـ يـكه أحد ذم افدكقو واآلخرة.

أي مـ  «:ًِٕٗ: اهزبح هػري اهلل، كٌّ ٙزبح هوجّ أٗ هوكرب»ٗق٘هٕ:  

اهلل فغر اهلل، أو يذبح بوشؿ افؼك ذم افعبودة افذبح فغر اهلل تعوػ، ـؿـ يذبح بوشؿ 

 ، أو كحق ذفؽ.افبدوي أو ادسقح

هق افؼك  أي أصفر أكقاع افؼك «:ٗأػٔشٓا اهؼشن يف عبادٝ اهلل»ٗق٘هٕ:  

خوف مـ ، ـؿـ صذ فغر اهلل، أو ، ؾؿـ سف افعبودة فغر اهلل ؾؼد أذكذم افعبودة

 أو كذر فغر اهلل، أو كحق ذفؽ.صوحى رضيح وكحقه، 

 

 

                                 
 (. 51/ 4اكظر: حؾقي األوفقوء ) (2) 
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 الياقض الثاىٌ 

 :رمحه اهلل تعاىلقال ػًخ اإلطالو حمنذ بً عبذ الىٍاب 

من جعل بقـه وبني اهلل وسائط يدعوهم ويسلهلم الشػاعة، ويتوكل  الثاني:

 عؾقفم، كػر إمجاعا.

 .......................................................................... الؼــشح

، وهذا افـوؿض داخؾ ذم أي مـ كقاؿض اإلشالم افعؼة :«اهجاُٛ»ق٘هٕ: 

 .دصـػ6 ألكف واؿع ذم افـوس، وإكام رـز ظؾقف اافـوؿض األول

ختذ بعض ادخؾقؿغ اأي مـ  «:ًّ جعى بِٕٚ ٗبني اهلل ٗطا٢ط»ٗق٘هٕ: 

 .ووشوئط بقـف وبغ اهلل تعوػ وشوئؾ

 :قظناٌ التىطل (:1فائدة )

هق افتقشؾ إػ اهلل بوفقشقؾي افصحقحـي  :: ت٘طى ًؼشٗعاهكظٍ األٗي

 ثالثي أكقاع:وهق ادؼوظي، 

أو صػي مـ صػوتف، ـلن يؼقل ، افتقشؾ إػ اهلل تعوػ بوشؿ مـ أشامئف األٔه:

 افرمحـ افرحقؿ أن وترمحـل، وكحق ذفؽ. وشؿؽادسؾؿ ذم دظوئف: افؾفؿ إين أشلفؽ ب

 (   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)ؿقفف تعوػ:  تفودفقؾ مؼوظق

: افؾفؿ بنيامين ادسؾؿ صوفح، ـلن يؼقلافعؿؾ وفافتقشؾ إػ اهلل تعوػ ب الثاٌ٘:

 بؽ، وحمبتل فؽ، اؽػر يل، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )ودفقؾ مؼوظقتف ؿقفف تعوػ: 

 (   پ ڀ ڀ ڀ

افتقشؾ إػ اهلل بدظوء افرجؾ افصوفح، ـلن يذهى ادسؾؿ إػ رجؾ يرى  الثالث:

 ؾقف افصالح وافتؼقى، ؾقطؾى مـف أن يدظق فف ربف فقػرج ـربتف ويقن أمره.

ـِ ؾعـ  ، ــوكقا يسلفقن افـبل  ؾ مؼوظقتف أن افصحوبي ودفق  َظبَّوسٍ  اْب
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ًْ َظَعَّ األَُمُؿ، َؾَجَعَؾ افـَّبِلُّ َوافـَّبِقَّوِن »:  اهلل: َؿوَل َرُشقُل ريض اهلل ظـفام ُظِرَض

ْهُط، َوافـَّبِلُّ َفْقَس َمَعُف َأَحٌد، َحتَّك ُرؾَِع يِل  وَن َمَعُفُؿ افرَّ : َمو َيُؿرُّ ًُ َشَقاٌد َظظِقٌؿ، ُؿْؾ

تِل َهِذِه؟ ِؿقَؾ: َبْؾ َهَذا ُمقَشك َوَؿْقُمُف، ِؿقَؾ: اْكُظْر إَِػ األُُؾِؼ، َؾنَِذا َشَقاٌد َيْؿأَلُ  َهَذا؟ ُأمَّ

، َؾنَِذا َشَقاٌد َؿْد َمأَلَ األُ 
ِ
اَمء ُؾَؼ، ِؿقَؾ: األُُؾَؼ، ُثؿَّ ِؿقَؾ يِل: اْكُظْر َهو ُهـَو َوَهو ُهـَو ذِم آَؾوِق افسَّ

 َشْبُعقَن َأْفًػو بَِغْرِ ِحَسوٍب 
ِ
ـْ َهُمالَء ُتَؽ، َوَيْدُخُؾ اجَلـََّي ِم ْ  ،شَهِذِه ُأمَّ ْ ُيَبغِّ ُثؿَّ َدَخَؾ َومَل

ـَ آَمـَّو بِو ِذي ـُ افَّ ـُ ُهْؿ، َأْو  هللهَلُْؿ، َؾَلَؾوَض افَؼْقُم، َوَؿوُفقا: َكْح َبْعـَو َرُشقَفُف، َؾـَْح َواتَّ

ـَ ُوفُِدوا ذِم اإِلْشاَلِم، َؾنِكَّو ُوفِْدَكو ذِم اجلَوِهؾِقَِّي، َؾَبَؾَغ افـَّبِلَّ َأوْ  ِذي َؾَخَرَج، َؾَؼوَل:  الَُدَكو افَّ

ُؾقنَ » َـّ ِْؿ َيَتَق وَن، َوالَ َيْؽَتُقوَن، َوَظَذ َرهبِّ ُ ُؿقَن، َوالَ َيَتَطرَّ ـَ الَ َيْسَسْ ِذي َؾَؼوَل ش ُهُؿ افَّ

ـُ  : َأِمـُْفْؿ َأَكو َيو َرُشقَل  ُظَؽوَصُي ْب ـٍ َؾَؼوَم آَخُر َؾَؼوَل: َأِمـُْفْؿ َأَكو؟ ش َكَعؿْ »؟ َؿوَل: اهللِحِمَْص

وَصيُ »َؿوَل:   .شَشَبَؼَؽ هِبَو ُظؽَّ

هق افتقشؾ إػ اهلل تعوػ بام مل يثبً ذم  اهت٘طى املٌِ٘ع: اهكظٍ اهجاُٛ:

 ومـف:افؼيعي أكف وشقؾي، 

عوػ بدظوء ادقتك وافغـوئبغ واالشـتغوثي هبـؿ وشماهلؿ ؿضوء افتقشؾ إػ اهلل ت .2

احلوجوت وتػريٍ افؽربوت وكحق ذفؽ، ؾفذا مــ افشـرك األـز افـوؿؾ مـ 

 ادؾي.

افتقشؾ إػ اهلل بػعؾ افعبودات ظـد افؼبقر واألرضحي بدظـوء اهلل ظـدهو، وافبـوء  .1

افشـرك األصغر ادـوذم ظؾقفو، ووضع افؼـوديؾ وافستقر وكحق ذفؽ، وهذا مـ 

 فؽامل افتقحقد، وهق ذريعي مػضقي إػ افؼك األـز.

افتقشؾ إػ اهلل بجوه األكبقوء وافصـوحلغ ومؽوكتفؿ ومــزفتفؿ ظـد اهلل، وهذا  .4

 حمرم، بؾ هق مـ افبدع ادحدثي6 ألكف تقشؾ مل يشـرظف اهلل ومل يلذن بف. 

                                 
 (.122(، ومسؾؿ )3101( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )2)
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افسـي ذم بوب افتقشؾ ظـ أحد ال خترج صبفوت ادخوفػغ ألهؾ  (:2فائدة )

 أمريـ:

إمو أحوديٌ ضعقػي أو مقضقظي يستدل هبو همالء ظؾـك مـو ذهبقا إفقف،  األول:

 وهذه يػرغ مـ أمرهو بؿعرؾي ظدم صحتفو وثبقهتو، ومـ ذفؽ:

إذا شلفتؿ اهلل » أو ،ش ظظقـؿتقشـؾقا بجوهل ؾنن جوهل ظــد اهلل»حديٌ:  .2

 مــ أحـد يـروه مل بـوضؾ حديٌ وهق ،شؾوشلفقه بجوهل ؾنن جوهل ظـد اهلل ظظقؿ

 .احلديـٌ ـتـى مـ صـلء ذم هق وال افعؾؿ، أهؾ

ؾوشـتغقثقا بلهؾ » أو ، شإذا أظقتؽؿ األمقر ؾعؾقؽؿ بلهؾ افؼبقر»حديٌ:  .1

 بوتػوق افعؾامء.  افـبل ظذ مػسى مؽذوب حديٌ وهق ، شافؼبقر

 بـوضؾ حديٌ وهق ، شفق أحسـ أحدـؿ طـف بحجر فـػعف»حديٌ:  .4

 .ادؼـغ بعض وضعف اإلشالم، فديـ مـوؿـض

دو اؿسف آدم اخلطقئي ؿول: يو رب أشلفؽ بحؼ حمؿد دـو ؽػرت »حديٌ:   .4

 بقدك خؾؼتـل دـو رب يو: ؿول ؟ يل، ؾؼول: يو آدم وـقػ ظرؾً حمؿدا ومل أخؾؼف

 إال إفف ال: مؽتقبو افعرش ؿقائؿ ظذ ؾرأيـً رأد رؾعً روحؽ مـ ذم وكػخً

ؽ إال أحـى اخلؾـؼ إفقـؽ، اشؿـ إػ تضػ مل أكؽ ؾعؾؿً اهلل، رشقل حمؿد اهلل

وهق حديٌ بوضؾ ال أصؾ فف،  (2) شؾؼـول: ؽػـرت فـؽ وفـقال حمؿـد مـو خؾؼتؽ

 . شفقالك مو خؾؼـً األؾالك»ومثؾف حديٌ: 

ؾفام خوضئو، أو حرؾً ؾفؿً   أحوديٌ صحقحي ثوبتي ظـ افـبل الثاين:

 ، ومـ ذفؽ:مدفقالهتو

                                 
 (. 2/44اكظر: شؾسؾي األحوديٌ افضعقػي وادقضقظي فألفبوين ) (2) 
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ـون إذا ؿحطـقا   أن ظؿر بـ اخلطوبحديٌ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام، 

ـو ؾتسؼقـو، اشتسؼك بوفعبوس بـ ظبد ادطؾى، ؾؼول: افؾفؿ إكو ــو كتقشؾ إفقؽ بـبقـ

 . (2)شوإكو كتقشؾ إفقؽ بعؿ كبقـو ؾوشؼـو، ؿول: ؾقسؼقن

  إكام ـون بجـوه افعبـوس  ؾػفؿـقا مــ هـذا افـحديـٌ أن تـقشـؾ ظؿر

 .أي بجوهف ،شـــو كتقشؾ إفقؽ بـبقـو»وأن ادراد بؼقفـف:   ومؽوكتف ظـد اهلل

افتقشؾ إػ اهلل بـذات   وهذا ؾفؿ خوضئ6 إذ مل يؽـ معروؾو فدى افصحوبي

مل يرد   أو جوهف، وإكام ـوكقا يتقشؾقن إػ اهلل بدظوئف حول حقوتـف، وظؿر  افـبل

، أي ذاتف أو جوهف، وإكام أراد دظوءه، وفق ـون شإفقؽ بعؿ كبقـو إكو كتقشؾ»بؼقفف: 

إػ   افتقشؾ بـوفذات أو اجلوه معروؾو ظـدهؿ دو ظدل ظؿر ظـ افتقشؾ بـوفـبل

بؾ وفؼول فف افصحوبي إذ ذاك ـقػ كتقشـؾ بؿثـؾ افعبوس   افتقشـؾ بوفعبوس

 يؼـؾ ذفؽ أحد مـفؿ، افذي هق أؾضؾ اخلالئؼ، ؾؾام مل  وكعدل ظـ افتقشؾ بوفـبل

وؿد ظؾؿ أهنؿ ذم حقوتف إكام تقشؾقا بدظوئف، وبعد مموتـف تقشـؾقا بدظوء ؽره ظؾؿ أن 

 ادؼوع ظـدهؿ افتقشؾ بدظـوء ادتقشـؾ ال بذاتف.

ؾؼول: ادع اهلل أن   رجال رضير افبك أتك افـبل أن» ظـ ظثامن بـ حـقػ،

يعوؾقـل، ؿول: إن صئً دظقت وإن صئً صزت ؾفق خر فؽ، ؿول: ؾودظف، ؿول: 

ؾلمره أن يتقضل ؾقحسـ وضـقءه ويدظـق هبـذا افدظوء: افؾفؿ إين أشلفؽ وأتقجف 

 إفقؽ بـبقؽ حمؿد كبل افرمحي، إين تقجفً بؽ إػ ريب ذم حوجتل هذه فتؼه يل

 .( 1)شافؾفؿ ؾشػعف ذم

                                 
 (. 2020صحقح: رواه افبخوري ) (2) 

 (. 244/  4(، وؿول: حسـ صحقح، وأمحد )4134صحقح: رواه افسمذي ) (1) 
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أو ؽـره مـ   فقس ذم احلديٌ مو يدل ظذ جقاز افتقشؾ بجوه افـبل

أن يدظق فف بلن يرد اهلل ظؾقف بكه،   افصوحلغ، ؾنن األظؿك ؿد ضؾى مــ افـبل

 مـ ذفؽ ؽر إػ ؾودظف،: ؾؼول ، (2)شإن صئً صزت وإن صئً دظقت»ؾؼول فف: 

ال بذاتف أو   افـبل بدظوء تقشؾ هذا بلن ادكحي احلديـٌ ذم افقاردة األفػوظ

ودظوئف ادستجوب،   هذا احلديٌ مـ معجزات افـبل افعؾامءجوهف6 وفذا ذـر 

 . (1)بزــي دظوئف هلذا األظؿك أظود اهلل ظؾقف بكه  ؾنكف

  ؾنن مثؾ هذا ال يؿؽـ أن يؽقن فتعـذر دظوء افـبل  وأمو بعد مقت افـبل

إذا موت اإلكسون اكؼطـع ظؿؾف إال مـ ثالث: »  ألحد بعد ادقت، ـام ؿول افـبل

 .(4)شفـف صدؿي جوريي أو ظؾؿ يـتػع بف، أو وفد صوفح يدظق

 .ظوء ظبودةدظوء مسلفي، أو د أي :«ٙذعٍ٘ٓ»ٗق٘هٕ: 

 فا٢ذٝ: اهذعا١ ُ٘عاْ:

 .وهق ضؾى مو يـػع افداظل مـ جؾى كػع أو دؾع رض، دظوء مسلفي الٍٕع األٔه:

 أن يؼقل افداظل: افؾفؿ اؽػر يل وارمحـل. :مثوفف

حورضا  حقو :إن ـون اددظق :و حؽؿ سف هذا افـقع  فغر اهلل ؾقف تػصقؾ

  .اشؼـل موء دـ يستطقع ذفؽ :ـؼقفؽ ،ؾؾقس بؼك ،ظذ ذفؽ ؿودرا

ْؿ َؾَلِجقُبقه» ـام ذم حديٌ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـفام ظـ افـبل  ـُ ـْ َدَظو  .شَوَم

، ؾدظوؤه أو ؽر ؿودر وافداظل يعؾؿ ذفؽ ،أو ؽوئبو ،مقتو :أمو إن ـون اددظق

 ذك خمرج مـ ادؾي.

                                 
 (. 1132، مسؾؿ ) (1414ؼ ظؾقف: رواه افبخوري )متػ (2) 

 (. 223/  2دالئؾ افـبقة فؾبقفؼل ) (1) 

 (. 2242صحقح: رواه مسؾؿ ) (4) 

 (، وصححف األفبوين.2234أبق داود )( صحقح: رواه 4)
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و يؽقن بلي كقع مـ أكقاع افعبودة وهق مو مل يؽـ ؾقف  ،دظوء ظبودة الٍٕع الثاٌ٘:

ؾوفصالة دظوء وافزـوة دظوء.. إفخ، و  يدخؾ ؾقف ـؾ افؼربوت  6شمال وال ضؾى

افظوهرة وافبوضـي6 ألن ادتعبد هلل ضوفى بؾسون مؼوفـف وفسون حوفف مـ ربف ؿبقل تؾؽ 

(   چ چ چ ڇ ڇڃ ڃ ڃ چ ): افعبودة واإلثوبي ظؾقفو، ـام ؿول 

 

 :وـام ؿول افـبل  ،أو ال تسلفقا مع اهلل أحدا ،ال تعبدوا مع اهلل أحدا :أي

َظوُء ُهَق اْفِعَبوَدةُ »  ،إكف دظو :وكحق ذفؽ ؾقؼول ،أو صوم ،أو زـك ،ؾؿـ صذ، شافدُّ

 .فؽـ دظوء ظبودة

 .حؽؿ  سف  هذا افـقع  فغر اهلل ذك أـز خمرج مـ ادؾي

 (   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ) :ؿول تعوػ 

ـْ َظْبِد  ـْ ُدونِ : »َؿوَل افـَّبِلُّ  :َؿوَل ، بـ مسعقد  اهللِوَظ ـْ َموَت َوْهَق َيْدُظق ِم  َم

ا َدَخَؾ افـَّورَ  اهللِ  .شكِدًّ

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ) :ؿول اهلل تعوػ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  حت خت

 (   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

افدظوء:  ؾقعؿ أكقاع مـصى ظذ افػعؾوافـفل  ،هذا هنل  (ی ی) :ؿقفف

ؾنهنو تػقد  افـفلألن افـؽرة إذا جوءت ذم شقوق  6و دظوء افعبودة ،دظوء ادسلفي

 .ؾتػقد افعؿقم ،ألكف ؾعؾ مشتؿؾ ظذ مصدر 6كؽرة(   ی )افعؿقم6 و

                                 
(، 4414(، وؿول: حسـ صحقح، وابـ موجف )1525(، وافسمذي )2442أبق داود )( صحقح: رواه 2)

 (، وصححف األفبوين.22400افؽزى )وافـسوئل ذم 

 (.4453صحقح: رواه افبخوري ) ( 1)
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ظـد يطؾى مـفؿ أن يشػعقا ويتقشطقا فف أي  «:ٗٙظأهلٍ اهؼفاعٞ»ٗق٘هٕ: 

 تعوػ: ففقؿوافدفقؾ ظذ أن شمال افشػوظي مـ األمقات وافغوئبغ ذك: اهلل تعوػ، 

   ھ ھ ھ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)

أي همالء األمقات يشػعقن فـو، بعبودتـو إيوهؿ، ؾقطؾبقن  ،(ے ے

 .فـو اخلر مـ اهلل 

(   پ پ پ) 6 ؿول تعوػ:هل جعؾ افقتر صػعو افشػوظي فغي:و

 

 وذظو: هل افتقشط فؾغر جلؾى مـػعي أو دؾع مرضة.

 الشفاعة إال بشرطني: ثبتال تفائدة: 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ )6 فؼقل تعوػ: إذن اهلل ذم افشػوظي الشسط األٔه:

(   ۅ 

 (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)وؿقفف تعوػ: 

حب خب مب ىب )فؼقفف تعوػ: رضو اهلل ظـ افشوؾع وادشػقع،  الشسط الثاٌ٘:

(   يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح

 (   ڃ چ چ چ چ) وؿقفف تعوػ:

االظتامد ظذ اهلل هق افتقـؾ  «:ٗٙت٘كى عوٍٚٔ، كفش إمجاعا»ٗق٘هٕ: 

افثؼي بام ظـد اهلل، وافقلس ظام ، وؿقؾ: هق ع ادضورؾذم جؾى ادـوؾع ود ـػويي وحسبو

 .ذم أيدي افـوس

ی )تعوػ:  وافدفقؾ ظذ أن افتقـؾ ظبودة ال جيقز سؾفو فغر اهلل تعوػ ؿقفف

                                 
 (.30( اكظر: افتعريػوت، صـ )2)
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 (   ی ی جئ حئ مئ ىئ

(   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)تعوػ:  قففوؿ

ـِ ُحَصْغٍ َريِضَ و ـْ ِظْؿَراَن ْب ؿول ذم صػي افذيـ  أن رشقل اهلل  ،َظـُْفاَم  اهللَُظ

وَن، َوالَ َيْؽَتُقوَن، : »يدخؾقن اجلـي بغر حسوب ُ ُؿقَن، َوالَ َيَتَطرَّ ـَ الَ َيْسَسْ ِذي ُهُؿ افَّ

ُؾقنَ  َـّ ِْؿ َيَتَق  .شَوَظَذ َرهبِّ

أحد ادذـقرات مـ دظوء األمقات أي مـ ؾعؾ  «:كفش إمجاعا»ٗق٘هٕ: 

، أو ضؾى افشػوظي مـفؿ ـػر بنمجوع وافغوئبغ، أو اختذهؿ وشوئط بقـف وبغ اهلل تعوػ

 افعؾامء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.124(، ومسؾؿ )1301( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )2)
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 لثالياقض الثا

 :رمحه اهلل تعاىلقال ػًخ اإلطالو حمنذ بً عبذ الىٍاب 

 من مل يؽػر ادرشكني، أو شك يف كػرهم، أو صحح مذهبفم، كػر. الثالث:

 .......................................................................... الؼــشح

 أي مـ كقاؿض اإلشالم افعؼة. :«هحاهجا»ق٘هٕ: 

ـوفقفقد وافـصورى وظبود األرضحي  :«ًّ مل ٙلفش املؼشكني»ق٘هٕ: 

 وافؼبقر.

 ، هؾ هؿ ـػور، أو ال؟أي تردد ذم ـػرهؿ «: أٗ ػم يف كفشٍٓ»ٗق٘هٕ: 

إن ديـ افـصورى، أو ديـ افقفقد ـؿـ يؼقل:  :«أٗ صخح ًزٓبٍٔ »ٗق٘هٕ: 

 .، أو يؼقل: إن هذا افـكاين صوحى ديـصحقح، وجيقز اتبوظف

 ألن اهلل ـػرهؿ.ظذ ادسؾؿ اظتؼود ـػرهؿ،  ألكف جيى :«كفش»ٗق٘هٕ: 

(   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ) تعوػ:ؿول 

 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ) وؿول تعوػ:

 (   چ چ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ـْ َرُشقِل اهللِ  َظ ُف َؿوَل:  ، َظ ٍد بَِقِدِه، اَل »َأكَّ ِذي َكْػُس حُمَؿَّ َوافَّ

ِي  ـْ َهِذِه اأْلُمَّ ِذي َيْسَؿُع يِب َأَحٌد ِم ـْ بِوفَّ ْ ُيْمِم ، ُثؿَّ َيُؿقُت َومَل ايِنٌّ ، َواَل َكْكَ هَيُقِديٌّ

ـْ َأْصَحوِب افـَّورِ  وَن ِم ـَ ًُ بِِف، إاِلَّ   .شُأْرِشْؾ

ـِ ُظَؿرَ و ـِ اْب ُأِمْرُت َأْن ُأَؿوتَِؾ افـَّوَس »َؿوَل:  اهلل ، َأنَّ َرُشقَل ريض اهلل ظـفام َظ

ًدا َرُشقُل اهللَُحتَّك َيْشَفُدوا َأْن الَ إَِفَف إاِلَّ  اَلَة، َوُيْمُتقا اهللِ، َوَأنَّ حُمَؿَّ ، َوُيِؼقُؿقا افصَّ

وَة، َؾنَِذا َؾَعُؾقا َذفَِؽ َظَصُؿقا ِمـِّل ِدَموَءُهْؿ َوَأْمَقاهَلُْؿ إاِلَّ بَِحؼِّ اإلِ  ـَ ْؿ افزَّ ْشاَلِم، َوِحَسوهُبُ

                                 
 (.214( صحقح: رواه مسؾؿ )2)
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 .شاهللَظَذ 

َ َرُشقُل اهللِ ُهَرْيَرَة  ظـ أيبو وَن َأُبق َبْؽٍر  ، َؿوَل: َدَّو ُتُقذمِّ ـَ َػَر َو ـَ ـْ  َػَر َم ـَ ، َو

ـَ افَعَرِب، َؾَؼوَل ُظَؿُر  ْقَػ ُتَؼوتُِؾ افـَّوَس؟ َوَؿْد َؿوَل َرُشقُل اهللِ ِم ـَ  : :« ُأِمْرُت َأْن

ـْ َؿوهَلَو َؾَؼْد َظَصَؿ ِمـِّل َموَفُف َوَكْػَسُف إاِلَّ  ُأَؿوتَِؾ افـَّوَس َحتَّك َيُؼقُفقا: الَ إَِفَف إاِلَّ اهللُ، َؾَؿ

ِف، َوِحَسوُبُف َظَذ اهلِل  وِة، ؾَ ، شبَِحؼِّ ـَ اَلِة َوافزَّ َق َبْغَ افصَّ ـْ َؾرَّ َـّ َم نِنَّ َؾَؼوَل: َواهللِ أَلَُؿوتَِؾ

وهَنَو إَِػ َرُشقِل اهللِ  وُكقا ُيَمدُّ ـَ وَة َحؼُّ اَدوِل، َواهللِ َفْق َمـَُعقيِن َظـَوًؿو  ـَ َفَؼوَتْؾُتُفْؿ َظَذ  افزَّ

 .شَمـِْعَفو

 .بعض األحكاو املرتتبُ علِ تكفري الكفاسفائذَ: 

، فؼقفف جيى بغضفؿ وظداوهتؿ وظدم مقاالهتؿ وإن ـوكقا أؿرب ؿريى .2

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )تعوػ: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 (   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )وؿول تعوػ: 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

                                 
 (.10(، ومسؾؿ )11( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )2)

 (.10(، ومسؾؿ )2400،  2455( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )1)

 (.52-44( اكظر: ذح كقاؿض اإلشالم، فؾشقخ صوفح افػقزان، صـ )4)
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

(   ڈ

إال إذا مل يقجد مـ يدؾـف مـ افؽػور ؾنكف  ال جيقز فؾؿسؾؿ أن يتقػ جـوزتف .1

ے ۓ ۓ )فساب وال يدؾـ ذم مؼوبر ادسؾؿغ، فؼقفف تعوػ:يقارى بو

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

 (   

ـِ َزْيٍد َريِضَ  حلديٌال يرثف ادسؾؿ، وال يرث افؽوؾر ادسؾؿ،  .4  اهللُُأَشوَمَي ْب

 .شالَ َيِرُث اُدْسؾُِؿ افَؽوؾَِر َوالَ افَؽوؾُِر اُدْسؾِؿَ »َؿوَل:  َظـُْفاَم: َأنَّ افـَّبِلَّ 

6 أن يتزوج افؽوؾرة، وال جيقز فؾؿسؾؿي أن تتزوج مـ ـوؾرال جيقز فؾؿسؾؿ  .4

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ )فؼقفف تعوػ: 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ہ ہ ہ ھ )وؿول تعوػ: (   ژ ژ ڑ 

﮷  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁            

 (         ڭ ڭ ڭ

، فؼقفف جيى ظذ ادسؾؿ أن هيوجر مـ بالدهؿ إن مل يستطع أن يؼقؿ ديـف .1

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )تعوػ: 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ں ں

                                 
 (.2224(، ومسؾؿ )2324( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )2)
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(   ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ھ ھ ھ

ـِ َظْبِد و ـْ َجِريِر ْب َرُشقُل ؼول ، َؿوَل: بريض اهلل ظـفام اهللَِظ

ـِغَ : » اهللِ ؾِّ ُمْسؾٍِؿ ُيِؼقُؿ َبْغَ َأْطُفِر اْدُْؼِ ـُ ـْ   .شَأَكو َبِريٌء ِم

اَل »َؿوَل:  ، َأنَّ َرُشقَل اهللِ  َأيِب ُهَرْيَرةَ  حلديٌظدم بداءهتؿ بوفسالم،  .2

اَلِم، َؾنَِذا َفِؼقُتْؿ َأَحَدُهْؿ ذِم َضِريٍؼ،  َتْبَدُءوا اْفَقُفقَد َواَل افـََّصوَرى بِوفسَّ

وُه إَِػ َأْضَقِؼفِ   .شَؾوْضَطرُّ

 ال يصدرون ذم ادجوفس، وال يػسح هلؿ افطريؼ6 حلديٌ أيب هريرة  .3

 ادتؼدم.

ٺ ٺ )ـفؿ مـ دخقل احلرم ادؽل6 فؼقفف تعوػ: قمتؽظدم  .4

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

، َؿوَل: َبَعَثـِل َأُبق َبْؽٍر ذِم تِْؾَؽ  ُهَرْيَرةَ وظـ أيب (   ڤ

كِغَ  ِي ذِم ُمَمذِّ ٌك َوالَ  احلَجَّ ٍَّ َبْعَد افَعوِم ُمْؼِ ُن بِِؿـًك: َأْن الَ حَيُ َيْقَم افـَّْحِر، ُكَمذِّ

ًِ ُظْرَيونٌ  اَءٌة،   اهللِ ْرَدَف َرُشقُل ُثؿَّ أَ ، شَيُطقَف بِوْفَبْق َن بَِزَ َظؾِقًّو، َؾَلَمَرُه َأْن ُيَمذِّ

َن َمَعـَو َظِعٌّ ذِم َأْهِؾ ِمـًك َيْقَم افـَّْحِر:  َؿوَل َأُبق ُهَرْيَرةَ  ٍُّ َبْعَد افَعوِم »: َؾَلذَّ الَ حَيُ

ًِ ُظْرَيونٌ  ٌك َوالَ َيُطقُف بِوْفَبْق  .شُمْؼِ

ـِ َظبَّوٍس جزيرة افعربجيى ظذ ويل األمر أن خيرجفؿ مـ  .5 6 حلديٌ اْب

ـْ » ؿول ذم مرض مقتف: ، أن افـبل َظـُْفاَم  اهللَُريِضَ  ـَِغ ِم َأْخِرُجقا اُدْؼِ

                                 
 (، وصححف األفبوين.2204(، وافسمذي )1241( صحقح: رواه أبق داود )2)

 (.1223( صحقح: رواه مسؾؿ )1)

 (.2443ومسؾؿ )(، 425( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )4)
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ِـ  ُظَؿرَ ، وظـ شَجِزيَرِة افَعَرِب  وِب  ْب ُف َشِؿَع َرُشقَل اهللِ  اخْلَطَّ  ، َأكَّ

ـْ َجِزيَرِة اْفَعَرِب َحتَّك اَل َأَدَع إاِلَّ »َيُؼقُل:  َـّ اْفَقُفقَد، َوافـََّصوَرى ِم أَلُْخِرَج

 .شُمْسؾاًِم 

ظدم افثـوء ظؾقفؿ ومدحفؿ6 ألن اهلل تعوػ ذمفؿ، وهؿ أظداء اهلل تعوػ  .20

 ورشقفف، ؾؽقػ متدحفؿ؟

ألن افتشبف هبؿ ذم افظوهر  6ذم فبوشفؿ وملـؾفؿ ومؼهبؿ حتريؿ افتشبف هبؿ .22

ـِ ُظَؿرَ ؾيدل ظذ حمبتفؿ واإلظجوب هبؿ،  ـِ اْب ، َؿوَل: َؿوَل ريض اهلل ظـفام َع

ـْ َتَشبََّف بَِؼْقٍم َؾُفَق ِمـُْفؿْ : » اهللَِرُشقُل   .شَم

 .ما جيىص التعامل به مع الكفاسفائذَ: 

 افبقع وافؼاء. .2

اشتلجر ـوؾرا  6 ألن افـبل فؾعؿؾاالشتػودة مـ خزاهتؿ، واشتلجرهؿ  .1

 .يدفف ظذ افطريؼ6 ألكف ـون هوديو خريتو

صوفح  6 ألن افـبل ظؼد ادعوهدات معفؿ إن ـوكً ذم مصؾحي ادسؾؿغ .4

 .، ـام ذم صؾح احلديبقيافؽػور

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ) ـو6 فؼقفف تعوػ:إفق إذا أحسـقا لهتؿمؽوؾ .4

(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

                                 
 (.2243(، ومسؾؿ )4014( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )2)

 (.2323( صحقح: رواه مسؾؿ )1)

 (، وصححف األفبوين.4042( صحقح: رواه أبق داود )4)

 (.54-52( اكظر: ذح كقاؿض اإلشالم، فؾشقخ صوفح افػقزان، صـ )4)

 (.1124( صحقح: رواه افبخوري )1)

 (.2341(، ومسؾؿ )1342وري )( متػؼ ظؾقف: رواه افبخ2)
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ًِ َأيِب َبْؽٍر َريِضَ و ـْ َأْشاَمَء بِـْ ًْ َظَعَّ  اهللَُظ : َؿِدَم ًْ َظـُْفاَم، َؿوَف

ٌي ذِم َظْفِد َرُشقِل  ـَ ل َوِهَل ُمْؼِ ًُ َرُشقَل  اهللُِأمِّ :  اهللِ، َؾوْشَتْػَتْق ًُ ، ُؿْؾ

ل؟ َؿوَل:  ِؽ َكَعْؿ ِصِع »َوِهَل َراِؽَبٌي، َأَؾَلِصُؾ ُأمِّ  .شُأمَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.2004(، ومسؾؿ )1210( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )2)
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 الياقض الشابع

 :رمحه اهلل تعاىلقال ػًخ اإلطالو حمنذ بً عبذ الىٍاب 

أكؿل من هديه، أو أن حؽم غره  من اعتؼد أن غر هدي الـبي  الرابع:

 أحسن من حؽؿه، كالذين يػضؾون حؽم الطواغقت عذ حؽؿه، ففو كافر.

 ..................................... الؼــشح.....................................

 أي مـ كقاؿض اإلشالم افعؼة. :«شابعاه»ق٘هٕ: 

هدي  :«أكٌى ًّ ٓذٕٙ ًّ اعتكذ أْ غري ٓذٜ اهِيب »ق٘هٕ: 

أـؿؾ واؾضؾ مـ  6 ؾؿـ اظتؼد أن ذظي ؽر افـبل هق شـتف وذظتف  افـبل 

 ؾفق ـوؾر. هديف 

هق  حؽؿ افـبل  «:أٗ أْ حلٍ غريٖ أحظّ ًّ حلٌٕ»ٗق٘هٕ: 

ؾفق  أحسـ مـ حؽؿف  ؿضوؤه بغ افـوس، ؾؿـ اظتؼد أن حؽؿ ؽر افـبل 

ٺ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)هق حؽؿ اهلل تعوػ6 ؿول تعوػ:  ـوؾر6 ألن حؽؿ افـبل 

(   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

(   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )وؿول تعوػ:

(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)وؿول تعوػ:

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې )وؿول تعوػ:

(   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )وؿول تعوػ:

(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 :«كاهزّٙ ٙفضوْ٘ حلٍ اهط٘اغٚت عوٟ حلٌٕ: »ٗق٘هٕ

افطقاؽقً: مجع ضوؽقت، وافطوؽقت: ـؾ مو دمووز بف افعبد حده مـ معبقد أو 
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متبقع أو مطوع6 ؾطوؽقت ـؾ ؿقم مـ يتحوـؿقن إفقف ؽر اهلل ورشقفف، أو يعبدوكف 

مـ دون اهلل، أو يتبعقكف ظذ ؽر بصرة مـ اهلل، أو يطقعقكف ؾقام ال يعؾؿقن أكف ضوظي 

 .هلل

 .ما أىضل اهلل  فائذَ: حكه مً حيكه بغري

مـ حؽؿ بغر مو أكزل اهلل هلقى أو شؿعي أو دـصى، وهق يعتؼد أن حؽؿ  .2

 اهلل أؾضؾ مـ ؽره، ؾفذا مرتؽى ـبرة مـ افؽبوئر.

 مـ حؽؿ بغر مو أكزل اهلل معتؼدا أكف أؾضؾ مـ حؽؿ اهلل ؾفق ـوؾر. .1

فالجتفود، ؾؾف مـ حؽؿ بغر مو أكزل اهلل كتقجي خطل ذم اجتفود، وهق أهؾ  .4

ـِ افَعوصِ أجر، حلديٌ ُف َشِؿَع َرُشقَل  َظْؿِرو ْب إَِذا »َيُؼقُل:   اهللِ ، َأكَّ

َحَؽَؿ احلَوـُِؿ َؾوْجَتَفَد ُثؿَّ َأَصوَب َؾَؾُف َأْجَراِن، َوإَِذا َحَؽَؿ َؾوْجَتَفَد ُثؿَّ َأْخَطَل 

 .شَؾَؾُف َأْجرٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.2/40( اكظر: إظالم ادقؿعغ، البـ افؼقؿ اجلقزيي )2)

 (.201-54( اكظر: ذح كقاؿض اإلشالم، فؾشقخ صوفح افػقزان، صـ )1)

 (.2322(، ومسؾؿ )3411( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )4)
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 الياقض اخلامع

 :رمحه اهلل تعاىلقال ػًخ اإلطالو حمنذ بً عبذ الىٍاب 

 ولو عؿل به، كػر. من أبغض شقئا مما جاء به الرسول  اخلامس:

 ..................................... الؼــشح.....................................

 أي مـ كقاؿض اإلشالم افعؼة. :«اًعاخل»ق٘هٕ: 

 افبغض أصد افؽره. :«ًّ أبػض » ق٘هٕ: 

كؽرة ذم شقوق افؼط تػقد افعؿقم، ؾال يؾزم أن يبغض ـؾ  «:ػ٣ٚا»ٗق٘هٕ: 

 ـػر. ، ؾؿـ أبغضو وفق حديثو جوء بف افرشقل مو جوء بف افرشقل 

وحل6 فؼقفف  ألن مو جوء بف افرشقل :«مما جا١ بٕ اهشط٘ي »ٗق٘هٕ: 

(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)تعوػ: 

مثؾ ادـوؾؼغ، ـؿـ يصع وهق يبغض افصالة، أو  :«ٗه٘ عٌى بٕ»ٗق٘هٕ: 

 حيؽؿ بؼع اهلل وهق يبغضف، وكحق ذفؽ.

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )ؿول تعوػ: 

 (   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )وؿول تعوػ: 

 (   چ چ چ ڇ ڇ

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )فؼقفف تعوػ:  :«كفش »ٗق٘هٕ: 

 (   وئ

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) وؿول تعوػ:

 (   ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ
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 :فائذَ: الزٍ يبغضىٌ ما أىضل اهلل تعاىل فشيقاٌ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ) افؽػور األصؾققن، ؿول تعوػ: األٔه:

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 (   ڤ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )ادـوؾؼقن، ؿول تعوػ:  الثاٌ٘:

 (   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ې ې ې ى ى ائ ): أمو ادممـقن ؾقحبقن مو أكزل اهلل تعوػ، ؿول تعوػ

(   ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.221-222كقاؿض اإلشالم، فؾشقخ صوفح افػقزان، صـ )( اكظر: ذح 2)
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 الياقض الظادغ

 :رمحه اهلل تعاىلقال ػًخ اإلطالو حمنذ بً عبذ الىٍاب 

من استفزأ بمء من دين اهلل، أو ثوابه، أو عؼابه كػر، والدلقل قوله  السادس:

گ گ گ گ ڳ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک)تعاىل: 

 (   ڳ

 الؼــشح.......................................................................... 

 أي مـ كقاؿض اإلشالم افعؼة. :«ظادغاه»ق٘هٕ: 

 .، أو بوإلصورةاالشتفزاء يؽقن بوفؾسون :«ًّ اطتٔضأ»ق٘هٕ: 

رء كؽرة ذم شقوق افؼط تػقد افعؿقم، ؾال  «:بؼ١ٛ ًّ دّٙ اهلل»ٗق٘هٕ: 

عرة واحدة مـ صعوئر اإلشالم، يؾزم أن يستفزأ بؼع اهلل ـؾف بؾ مـ اشتفزأ بش

 ـوفؾحقي، أو افـؼوب ـػر.

 افذي أظده اهلل فعبوده ادممـغ ذم اجلـي. :«أٗ ث٘ابٕ»ٗق٘هٕ: 

افذي أظده اهلل فؾؽػور، أو ادـوؾؼغ افـػوق االظتؼودي،  :«أٗ عكابٕ»ٗق٘هٕ: 

 أو مـ صوء مـ ظصوة ادقحديـ ذم افـور.

أي افدفقؾ ظذ ـػر مـ اشتفزأ بقء مـ ديـ افرشقل  «:ٗاهذهٚى»ٗق٘هٕ: 

، .أو ثقابف، أو ظؼوبف 

گ گ گ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک)»ٗق٘هٕ: 

، ؿول: مو رواه ـعى بـ موفؽ  هذه اآليوت شبى كزول «:(گ ڳ ڳ

ـْ َأْصَحوِب َرُشقِل اهللِ  كزل ُْؿ َأْرَؽُبـَو ُبُطقًكو،  َكَػٌر ِم ذِم َجوكِبِـَو، َؾَؼوَل َبْعُضُفْؿ: َواهللِ إهِنَّ

، َوَأْضَعُػـَو ُؿُؾقًبو، 
ِ
َؼوء ًْ ؾَ َوَأْخَشوَكو ِظـَْد افؾِّ ڍ ڌ ڌ ڎ )ـََزَف

گ گ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
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ـْ  (   ڻ ڻ ْ َيُؽ وَن َيْسَؿُع، َوَجوَء َرُجٌؾ مَل ـَ ِمـُْفْؿ َوَفؽِـَُّف 

ًُ َؾَتَعؾََّؼ بِِرْجِؾ افـَّبِلِّ  ، َؾَؼوَل: َيو َرُشقَل اهللِ َواهللِ َمو َموَفْقُتُفْؿ، َوَفؽِـِّل َؿْد َشِؿْع

ُجِؾ َوَيْعَتِذُر إَِفْقِف َوَيِسُر َمعَ  َمَؼوَفَتُفْؿ، َؾَسوَر افـَّبِلُّ  ـْ َوَجَعَؾ َيَتَعؾَُّؼ بِوفرَّ ُف َحتَّك َشوَل ِم

مُ   .َظِؼَبْقِف افدَّ

 :يؤخز مً ٍزه اآليُ

 ، ومـ تـؼص اهلل ـػر.وجقب احسام وتعظقؿ اهلل  .2

 ، ومـ تـؼصف ـػر.وجقب احسام افرشقل  .1

 وجقب احسام افؼرآن افؽريؿ، ومـ تـؼصف ـػر. .4

 ، ومـ تـؼصفؿ ـػر.وجقب احسام وتقؿر افصحوبي  .4

 ومـ تـؼصف ـػر.وجقب احسام افديـ،  .1

وجقب احسام افعؾامء، ومـ تـؼص أحدا مـفؿ ألجؾ مو معفؿ مـ افعؾؿ  .2

 ـػر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (، 234( صحقح: رواه افطزاين ذم معجؿف )2)

 (.242-215( اكظر: ذح كقاؿض اإلشالم، فؾشقخ صوفح افػقزان، صـ )1)
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 الياقض الظابع

 :رمحه اهلل تعاىلقال ػًخ اإلطالو حمنذ بً عبذ الىٍاب 

فؿن فعؾه أو ريض به كػر، والدلقل  ،السحر، ومـه النف والعطف السابع:

(   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  )قوله تعاىل: 

 

 ..................................... الؼــشح.....................................

 أي مـ كقاؿض اإلشالم افعؼة. :«ظابعاه»ق٘هٕ: 

فغي: ظبورة ظام خػل وفطػ شببف، ومـف شؿل آخر افؾقؾ  :«اهظخش»ق٘هٕ: 

 شحقرا.شحرا، وشؿقً أـؾي افسحر 

هق ظؼد ورؿك وـالم يتؽؾؿ بف، أو يؽتبف، أو يعؿؾ صقئو ذم بدن وذظو: 

ادسحقر أو ؿؾبف، أو ظؼؾف، مـ ؽر مبوذة فف. وفف حؼقؼي، ؾؿـف مو يؼتؾ، ومو 

يؿرض، ويلخذ افرجؾ ظـ امرأتف ؾقؿـعف وضلهو، ومـف مو يػرق بغ ادرء وزوجف، 

 .اثـغومو يبغض أحدمهو إػ اآلخر، أو حيبى بغ 

 أي مـ أكقاظف. «: ًِٕٗ»ٗق٘هٕ: 

 أي افتػريؼ بغ ادتحوبغ. :«اهصشف»ٗق٘هٕ: 

 أي اجلؿع بغ ادختؾػغ. :«ٗاهعطف»ٗق٘هٕ: 

 أي مـ شحر، أو ريض بوفسحر ـػر. :«كفش فنً فعله أو سضٌ به»ٗق٘هٕ: 

 أي ظذ ـػر افسوحر، ومـ ريض بوفسحر. «:ٗاهذهٚى»ٗق٘هٕ: 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ) تعاىل:ق٘هٕ » ٗق٘هٕ: 

 : يعـل مـ أراد أن يتعؾؿ افسحر ؾال بد أن يؽػر.(  ڄ 

 ًّٗ األدهٞ األخش٠ عوٟ كفش اهظاحش:

                                 
 (.21/155( اكظر: ادغـل، البـ ؿدامي )2)
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أي مو تتؼقفف    ،(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) ق٘هٕ تعاىل:

ره افشقوضغ ذم مؾؽ وظفد شؾقامن  أوحك اهلل تعوػ إػ رشقفف  ، وترـقا مووتزوِّ

 افطوؽقت، وؿد شؿك اهلل تعوػ ضوظي افعؾامء واألمراء ذم حتؾقؾ مو ، هذا مـ ظبودة

ۇ ۆ ۆ )ؾؼول تعوػ: ، حرم اهلل أو حتريؿ مو أحؾف، ظبودة

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ؿول  ( ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

ُ »يتؾقهو: إكو فسـو كعبدهؿ ؿول:  حغ شؿع رشقل اهلل  ظدي بـ حوتؿ  ْؿ َأَمو إهِنَّ

ُمقا َظَؾْقفِ  وُكقا إَِذا َأَحؾُّقا هَلُْؿ َصْقًئو اْشَتَحؾُّقُه، َوإَِذا َحرَّ ـَ ْؿ مَلْ َيُؽقُكقا َيْعُبُدوهَنُْؿ، َوَفؽِـَُّفْؿ 

ُمقهُ  ؾنذا ـون هذا ذم ضوظي األحبور وافرهبون ؾؽقػ ذم ضوظي افشقطون ، شَصْقًئو َحرَّ

 .ؾقام يـوذم افقحل؟! 

مـ افؽػر، وهذا  كبقف  برأ اهلل  (پ ڀ ڀ ) ق٘هٕ تعاىل:

افؽػر افذي برأه تعوػ مـف هق ظؾؿ افسوحر وظؿؾف، وإن ـون بريئو مـ افؽػر ـؾف 

 .معصقمو ممو هق دوكف، فؽـ شقوق اآليي ذم خصقص افسحر وأكف بريء مـف

أـذب ، (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) ق٘هٕ تعاىل:

وهؿ  (پ ڀ ڀ )بؼقفف:  اهلل تعوػ افقفقد ؾقام كسبقه إػ كبقف شؾقامن 

ألن افسحر ـػر6 وهلذا أثبً  6إكام كسبقا افسحر إفقف، والزم مو كسبقه إفقف هق افؽػر

ڀ ڀ ٺ )ـػر افشقوضغ بتعؾقؿفؿ افـوس افسحر ؾؼول تعوػ: 

وـذفؽ ـؾ مـ تعؾؿ افسحر أو ظؾؿف أو ظؿؾ بف يؽػر ، (ٺ ٺ ٺ

 .بقـفؿـؽػر افشقوضغ افذيـ ظؾؿقه افـوس، إذا ال ؾرق بقـف و

                                 
 (، وحسـف األفبوين.4051( حسـ: رواه افسمذي )2)
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ) ق٘هٕ تعاىل:

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

يعـل: مـ حظ وال كصقى، وهذا افقظقد مل يطؾؼ إال ؾقام هق ،(ڻ ڻ

ـػر ال بؼوء فإليامن معف، ؾنكف مو مـ مممـ إال ويدخؾ اجلـي، وـػك بدخقل اجلـي 

 .خالؿو، وال يدخؾ اجلـي إال كػس مممـي

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۀ) ق٘هٕ تعاىل:

افسحر  اتؼقا، ووافؼرآن بؿحؿد  فق آمـقا يعـك، ( ۓ ۓ

وهذا مـ أسح األدفي ظذ ـػر افسوحر وكػل اإليامن ظـف بوفؽؾقي، ، وشوئر افذكقب

 .ؾنكف ال يؼول فؾؿممـ ادتؼل: وفق أكف آمـ واتؼك

ٗاألبصاس (: اهظخش ٙؤثش يف األبذاْ باملشض ٗاهكتى، 6فا٢ذٝ )

 باهتخٚٚى، ٗهلّ بكضا١ اهلل ٗقذستٕ اهلُ٘ٚٞ ال اهؼشعٚٞ.

ـْ َظوِئَشيَ ، ؾشحر فبقد بـ األظصؿ افقفقدي فؾـبل  ٔوَ أوثمة سحس األبداُ  َع

: ُشِحَر افـَّبِلُّ ريض اهلل ظـفو ًْ َء َوَمو َؾَعَؾفُ ، َؿوَف ْ ُف َيْػَعُؾ افقَّ ُف َفُقَخقَُّؾ إَِفْقِف َأكَّ ، َحتَّك إِكَّ

وَن َذاَت َيْقٍم َوُهَق ِظـِْدي، َدَظو اهللَ َوَدَظوُه، ُثؿَّ َؿوَل:  ـَ َأَصَعْرِت َيو َظوِئَشُي َأنَّ »َحتَّك إَِذا 

: َوَمو َذاَك َيو َرُشقَل اهللِ؟ َؿوَل:  ،شَؿْد َأْؾَتويِن ؾِقاَم اْشَتْػَتْقُتُف ؾِقفِ  اهللَ ًُ َجوَءيِن َرُجاَلِن، »ُؿْؾ

و فَِصوِحبِِف: َمو َوَجُع َؾَجَؾَس َأَحُدمُهَ  ، ُثؿَّ َؿوَل َأَحُدمُهَ و ِظـَْد َرْأِد، َواآلَخُر ِظـَْد ِرْجَعَّ

ـْ َبـِل  ـُ األَْظَصِؿ افَقُفقِديُّ ِم ـْ َضبَُّف؟ َؿوَل: َفبِقُد ْب ُجِؾ؟ َؿوَل: َمْطُبقٌب، َؿوَل: َوَم افرَّ

ـَ ُهَق؟ َؿوَل: ُزَرْيٍؼ، َؿوَل: ؾِقاَم َذا؟ َؿوَل: ذِم ُمْشٍط َوُمَشو ٍر، َؿوَل: َؾَلْي ـَ َضٍي َوُجػِّ َضْؾَعٍي َذ

ـْ َأْصَحوبِِف إَِػ افبِْئِر، َؾـََظَر إَِفْقَفو  َؿوَل: َؾَذَهَى افـَّبِلُّ  ،شذِم بِْئِر ِذي َأْرَوانَ  ذِم ُأَكوٍس ِم

، َوَفَؽَلنَّ َواهللِ َفَؽَلنَّ »َوَظَؾْقَفو َكْخٌؾ، ُثؿَّ َرَجَع إَِػ َظوِئَشَي َؾَؼوَل: 
ِ
َموَءَهو ُكَؼوَظُي احِلـَّوء

َقوِضغِ  : َيو َرُشقَل اهللِ َأَؾَلْخَرْجَتُف؟ َؿوَل: ش َكْخَؾَفو ُرُءوُس افشَّ ًُ و َأَكو َؾَؼْد »ُؿْؾ الَ، َأمَّ
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ا َر َظَذ افـَّوِس ِمـُْف َذًّ ًُ َأْن ُأَثقِّ و َؾدُ  ،شَظوَؾويِنَ اهللُ َوَصَػويِن، َوَخِشق ًْ َوَأَمَر هِبَ  .ؾِـَ

وـؾ مو جوء ذم افروايوت مـ أكف خيقؾ إفقف ؾعؾ رء مل يػعؾف  :قال الؼايض عقاض

خلؾؾ تطرق إػ افعؼؾ وفقس ذم ذفؽ مو يدخؾ  وكحقه ؾؿحؿقل ظذ افتخقؾ بوفبك ال

 .ضعـو ألهؾ افضالفي فبسو ظذ افرشوفي وال

ۉ  ۅ ۅ): شحر ؿقم ؾرظقن، ؿول تعوػ: ومن أمثؾة سحر األبصار

، ؾؼول: ( ۉ ې ې ې ې ى ى

 ، ومل يؼؾ: شحروا افـوس، ؾدل ظذ أن افسحر بوفتخققؾ.(ۉ ۉ ې)

ُف َؿوَل: اَل َحِؼقَؼَي َفُف »: قال ابن هبرة ْحَر َفُف َحِؼقَؼٌي، إاِلَّ َأَبو َحـِقَػَي َؾنِكَّ َأمْجَُعقا َظَذ َأنَّ افسِّ

وِحرِ  ،ش ِظـَْدهُ  َر ااِلْختاَِلَف ذِم ُحْؽِؿ افسَّ ـَ  .ُثؿَّ َذ

ُؾُؼ وقال الؼرصبي ْحَر َحؼٌّ َوَفُف َحِؼقَؼٌي خَيْ ِظـَْدُه َمو َيَشوُء، ِخاَلًؾو  اهلل: َوِظـَْدَكو َأنَّ افسِّ

ٌُ َؿوُفقا: إِكَُّف متقيف وختققؾ  .فِْؾُؿْعَتِزَفِي َوَأيِب إِْشَحوَق اإِلْشَػَراِيقـِلِّ َحْق

 (: حد الساحس.2فائدة )
َتَى ُظَؿُر ؾ حد افسوحر رضبف بوفسقػ، ـَ ـِ ِديـَوٍر، َأكَُّف َشِؿَع َبَجوَفَي، َيُؼقُل:  ـْ َظْؿِرو ْب َع

 :« ٍؾَّ َشوِحٍر َوَشوِحَرة ـُ  .َؿوَل: َؾَؼَتْؾـَو َثاَلَث َشَقاِحرَ  ،شَأِن اْؿُتُؾقا 

 (: حكي حن السحس.3فائدة )
 حاالُ:حن السحس لْ 

حؾ افسحر بوفرؿك وافتعوويذ مـ افؽتوب وافسـي، وهذا جوئز، ؾؼد ثبً أن  األٔىل:

 بودعقذتغ. وظوئشي ريض اهلل ظـفو رؿقو افـبل  جزيؾ 

                                 
 (.1245(، ومسؾؿ )1322ه افبخوري )( متػؼ ظؾقف: روا2)

 (. 4/231( اكظر: ذح مسؾؿ، فؾـقوي )1)

 (.1/112اكظر: اإلؾصوح، البـ هبرة )( 4)

 (.1/42اكظر: اجلومع ألحؽوم افؼرآن، فؾؼرضبل )( 4)

 (.4044(، وأبق داود )444صحقح: رواه افشوؾعل صـ )( 1)
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حؾ افسحر بسحر مثؾف، وهذا حمرم6 ألكف معووكي فؾسوحر وإؿرار فف ظذ ظؿؾف،  الثاٌٗة:

 وتؼرب إػ افشقطون بلكقاع افؼرب فقبطؾ ظؿؾف ظـ ادسحقر.
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 الياقض الثامً

 :رمحه اهلل تعاىلقال ػًخ اإلطالو حمنذ بً عبذ الىٍاب 

ٺ )مظاهرة ادرشكني ومعاوكتفم عذ ادسؾؿني، والدلقل قوله تعاىل:  الثامو:

 (   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 ..................................... الؼــشح.....................................

 أي مـ كقاؿض اإلشالم افعؼة. :«ًّاهجا»ق٘هٕ: 

 أي معووكتفؿ، ؾودظوهرة هل ادعووكي. :«ًظآشٝ املؼشكني»ق٘هٕ: 

 هذا مـ ظطػ افتػسر. «:ًٗعاُٗتٍٔ عوٟ املظوٌني»ٗق٘هٕ: 

 أي بودعووكي وافـكة. :«(ٺ ٺ)»ٗق٘هٕ: 

 أي مـ ادؼـغ. :«(ٿ ٿ  )»ٗق٘هٕ: 

 أي ال يقؾؼفؿ فإلشالم. :«(ٹ ٹ ٹ ڤ )»ٗق٘هٕ: 

 :فائذَ: أقظاو مظاٍشَ الكفاس علِ املظلنني

مظوهرهتؿ ومعووكتفؿ ظذ ادسؾؿغ مع حمبي مو هؿ ظؾقف مـ افؽػر  .2

 وافؼك، ؾفذا ـػر أـز، فميي.

مظوهرهتؿ ومعووكتفؿ ظذ ادسؾؿغ مع بغضفؿ، وهؿ يؽرهقكف ظذ  .1

ذفؽ بسبى إؿومتف بقـفؿ، ؾفذا ظؾقف وظقد صديد وخيشك ظؾقف مـ افؽػر 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ) األـز، فؼقفف تعوػ:

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ژ ژ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

(   ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

                                 
 (.220-214صـ )( اكظر: ذح كقاؿض اإلشالم، فؾشقخ صوفح افػقزان، 2)
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مظوهرهتؿ ومعووكتفؿ ظذ ادسؾؿغ مع بغضف فديـ افؽػور، وهق خمتور  .4

 فذفؽ، ؾفذا ؾوظؾ فؽبرة مـ افؽبوئر، وخيشك ظؾقف مـ افؽػر.
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 الياقض التاطع

 :رمحه اهلل تعاىلقال ػًخ اإلطالو حمنذ بً عبذ الىٍاب 

كام وسع  من اعتؼد أن بعض الـاس يسعه اخلروج عن رشيعة حمؿد  التاسع:

 ، ففو كافر. اخلروج عن رشيعة موسى اخلض  

 ..................................... الؼــشح.....................................

 أي مـ كقاؿض اإلشالم افعؼة. :«تاطعاه»ق٘هٕ: 

عّ ػشٙعٞ ًّ اعتكذ أْ بعض اهِاغ ٙظعٕ اخلشٗج»ق٘هٕ: 

 .أي يؿؽـف أن يتعبد هلل تعوػ بؼيعي ؽر ذيعي افرشقل  :«حمٌذ

اختؾػ  «:كٌا ٗطع اخلِضش اخلشٗج عّ ػشٙعٞ ً٘طٟ »ٗق٘هٕ: 

افعؾامء ذم اخلرض هؾ هق كبل أو ويل، وافراجح أكف ويل، ـام اختؾػقا ذم حقوتف، 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )وافصحقح أكف مقً، فؼقفف تعوػ: 

 (   ېئ ىئ

أرشؾ إػ افـوس ـوؾي، ؾال جيقز ألحد  ألن افـبل  :«فٔ٘ كافش »ٗق٘هٕ: 

 أن يتعبد بديـ ؽر ديـف.

 (   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)ؿول تعوػ: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )وؿول تعوػ: 

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ 

﮾ ﮿ ﯀ ﯁    (   ﮽ 

ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ و ـْ َرُشقِل اهللِ  َظ ُف َؿوَل:  ، َظ ٍد بَِقِدِه، اَل »َأكَّ ِذي َكْػُس حُمَؿَّ َوافَّ

ـْ  ِذي َيْسَؿُع يِب َأَحٌد ِم ـْ بِوفَّ ْ ُيْمِم ، ُثؿَّ َيُؿقُت َومَل ايِنٌّ ، َواَل َكْكَ ِي هَيُقِديٌّ َهِذِه اأْلُمَّ

ـْ َأْصَحوِب افـَّورِ  وَن ِم ـَ ًُ بِِف، إاِلَّ   .شُأْرِشْؾ

                                 
 (.214( صحقح: رواه مسؾؿ )2)
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ِـ  َجوبِرِ وظـ  ًُ ََخًْسو مَلْ »َؿوَل:  ، َأنَّ افـَّبِلَّ ريض اهلل ظـفام َظْبِد اهللِ ْب ُأْظطِق

َـّ  ًْ يِل األَْرُض َمْسِجًدا  ُيْعَطُف ْظِى َمِسَرَة َصْفٍر، َوُجِعَؾ ُت بِوفرُّ َأَحٌد َؿْبِع: ُكِكْ

ْ حَتِؾَّ  ًْ يِل اَدَغوكُِؿ َومَل ، َوُأِحؾَّ اَلُة َؾْؾُقَصؾِّ ْتُف افصَّ ـَ تِل َأْدَر ـْ ُأمَّ اَم َرُجٍؾ ِم َوَضُفقًرا، َؾَليُّ

َػوَظيَ  ًُ افشَّ ًُ إَِػ افـَّوِس أِلََحٍد َؿْبِع، َوُأْظطِق ًي َوُبِعْث ٌُ إَِػ َؿْقِمِف َخوصَّ وَن افـَّبِلُّ ُيْبَع ـَ ، َو

ًي   .شَظومَّ

ـِ َظْبِد اهلِلو ـْ َجوبِِر ْب ـَ اخْلَطَّوِب ريض اهلل ظـفام َظ  ، َأَتك افـَّبِلَّ  ، َأنَّ ُظَؿَر ْب

ـْ َبْعِض َأْهِؾ اْفُؽُتِى، َؾَؼَرَأُه َظَذ افـَّبِلُّ  قَن »َؾَغِضَى َوَؿوَل:  بِؽَِتوٍب َأَصوَبُف ِم ـُ َأُمَتَفقِّ

ـْ  و َبْقَضوَء َكِؼقًَّي، اَل َتْسَلُفقُهْؿ َظ ِذي َكْػِز بَِقِدِه َفَؼْد ِجْئُتُؽْؿ هِبَ ـَ اخْلَطَّوِب، َوافَّ ؾِقَفو َيو اْب

 َؾُقْخِزُ 
ٍ
ء ِذي َكْػِز بَِقِدِه َفْق َأنَّ َرْ ُؿقا بِِف، َوافَّ ُبقا بِِف، َأْو بَِبوضٍِؾ َؾُتَصدِّ ْؿ بَِحؼف َؾُتَؽذِّ ـُ و

وَن َحقًّو، َمو َوِشَعُف إاِلَّ َأْن َيتَّبَِعـِل ـَ  .شُمقَشك 

 :ىىعاٌ اخلشوج عً ػشيعُ الشطىل (: 1فائذَ )

 ؾفذا ـػر.مع اشتحالل، ـع أو جزئل األول: خروج 

 افثوين: خروج مـ ؽر اشتحالل، ؾفذا فقس بؽػر.

 :(: يذخل يف ٍزا الياقض2فائذَ )

 افعؾامكققن افذي يـودون بػصؾ افديـ ظـ افدوفي. .2

 ظؾامء افؽالم وادـطؼ افذيـ يؼدمقن ظؼقهلؿ ظذ افؽتوب وافسـي. .1

 .مـ يؼقل: إن افؼيعي إكام هل فؾزمون ادويض، وال تصؾح فؾقؿً احلورض .4

 مـ ابتدع بدظي ذم افديـ، أو  أحدث حدثو يظـ أكف خر. .4

                                 
 (.112(، ومسؾؿ )441( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )2)

 (.14/445( صحقح: رواه أمحد )1)

 (.235اكظر: ذح كقاؿض اإلشالم، فؾشقخ صوفح افػقزان، صـ ) (4)

 (.244-242اكظر: ذح كقاؿض اإلشالم، فؾشقخ صوفح افػقزان، صـ )( 4)
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 مـ تشبف بوفؽػور ذم بعض األمقر. .1
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 الياقض العاػش

 :رمحه اهلل تعاىلقال ػًخ اإلطالو حمنذ بً عبذ الىٍاب 

اإلعراض عن دين اهلل، ال يتعؾؿه، وال يعؿل به، والدلقل قوله تعاىل:  العاشر:

(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)

 

 ..................................... الؼــشح.....................................

 أي مـ كقاؿض اإلشالم افعؼة. :«عاػشاه»ق٘هٕ: 

أي االككاف ظـ افديـ مع ظدم افرؽبي  :«اإلعشاض عّ دّٙ اهلل»ق٘هٕ: 

 ؾقف.

أي ال يتعؾؿ ديـف رؽبي ظـف ال ـسال، أو ظدم ؿدرة،  «:ٙتعوٌٕال »ٗق٘هٕ: 

ؾنكف يؽػر6 ألكف ال يريد افديـ، وهذه ضريؼي افـصورى وافصقؾقي، ؾنهنؿ يعرضقن 

 ظـ افتعؾؿ.

أي رؾض افعؿؾ بف مع ؿدرتف ظؾقف ومتؽـف مـف،  :«ٗال ٙعٌى بٕ»ٗق٘هٕ: 

قد، ؾنهنؿ يعرضقن ظـ ـؿـ يلبك أن يصع او حيٍ، ؾنكف يؽػر، وهذه ضريؼي افقف

 افعؿؾ بام ظؾؿقا.

أي ال أطؾؿ ممـ  :« (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) »ٗق٘هٕ: 

ذـره اهلل بآيوتف وبقـفو فف ووضحفو، ثؿ بعد ذفؽ ترـفو وجحدهو وأظرض ظـفو 

 .وتـوشوهو، ـلكف ال يعرؾفو

أي شلكتؼؿ ممـ ؾعؾ ذفؽ أصد  :« (ٿ ٹ ٹ ٹ) »ٗق٘هٕ: 

 .االكتؼوم

                                 
 (.2/30ابـ ـثر، ) ( اكظر: تػسر2)

 (.2/30( اكظر: تػسر ابـ ـثر، )1)
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 علِ رلك أيضا:ومً األدلُ 

 (   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ) ؿقفف تعوػ:

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ) وؿقفف تعوػ:

 (   چ چ ڇ ڇ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ) وؿقفف تعوػ:

 (   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) وؿقفف تعوػ:

جئ حئ مئ  ی ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

 (   ىئ يئ جب حب خب مب

 (   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ) وؿقفف تعوػ:

ـْ َأيِب ُمقَشك و ـِ افـَّبِلِّ  َظ َؿَثِؾ »َؿوَل:  َظ ـَ ـَ اهلَُدى َوافِعْؾِؿ  َمَثُؾ َمو َبَعَثـِل اهللُ بِِف ِم

ٌِ افَؽثِِر َأَصوَب َأْرًضو، َؾَؽوَن ِمـَْفو  ًِ افَؽأَلَ َوافُعْشَى افَؽثَِر، افَغْق ًِ ادوَء َؾَلْكَبَت َكِؼقٌَّي َؿبَِؾ

ُبقا َوَشَؼْقا َوَزَرُظقا، َوَأَصوَب  و افـَّوَس، َؾَؼِ ًِ ادوَء َؾـََػَع اهللُ هِبَ ًْ ِمـَْفو َأَجوِدُب َأْمَسَؽ وَك ـَ َو

ـِ  ِمـَْفو َضوِئَػًي ُأْخَرى إِكَّاَم ِهَل ِؿقَعوٌن اَل مُتِْسُؽ َموءً  ـْ َؾِؼَف ذِم ِدي أَلً، َؾَذفَِؽ َمَثُؾ َم ـَ  ًُ َواَل ُتـْبِ

ْ َيْؼَبْؾ هُ  ْ َيْرَؾْع بَِذفَِؽ َرْأًشو َومَل ـْ مَل َدى اهللِ اهللِ َوَكَػَعُف َمو َبَعَثـِل اهللُ بِِف َؾَعؾَِؿ َوَظؾََّؿ، َوَمَثُؾ َم

ًُ بِفِ  ِذي َأْرِشْؾ  .شافَّ

 فائذَ: تعله العله علِ ىىعني:

ؾرض ظغ، وهق مو يؾزم تعؾؿف ظذ ـؾ مسؾؿ، ـؿجؿؾ افعؼقدة افصحقحي،  األٔه:

 وـقػقي افقضقء وافصالة وكحق ذك.

ؾرض ـػويي، وهق مو يؾزم تعؾؿف ظذ مجؾي ادسؾؿغ، ؾنذا ؿوم بف مـ يؽػل  الثاٌ٘:

 شؼط ظـ افبوؿغ، مثؾ أحؽوم ادقاريٌ، وافـؽوح، وافؼضوء وكحق ذفؽ.

 

                                 
 (.1141(، ومسؾؿ )35متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )(2)
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 اخلامتُ

 :رمحه اهلل تعاىلقال ػًخ اإلطالو حمنذ بً عبذ الىٍاب 

 وال فرق يف مجقع هذه الـواقض بني اهلازل واجلاد واخلائف، إال ادؽره.

وكؾفا من أعظم ما يؽون خطرا، وأكثر ما يؽون وقوعا، فقـبغي لؾؿسؾم أن  

 حيذرها، وخياف مـفا عذ كػسه، كعوذ باهلل من موجبات غضبه، وألقم عؼابه.

 صذ اهلل وسؾم عذ خر خؾؼه حمؿد وعذ آله وصحبه أمجعني.و

 ..................................... الؼــشح.....................................

 افتل ذـرهو. :«ٗال فشق يف مجٚع ٓزٖ اهِ٘اقض»ق٘هٕ: 

 هق ادوزح افذي يتؽؾؿ بؽالم ظذ شبقؾ افُػَؽوهي. «:اهلاصي»ٗق٘هٕ: 

 هق افذي يتؽؾؿ بؽالم ؿصدا. :«ٗاجلاد»ٗق٘هٕ: 

هق افذي يػعؾ افػعؾ، أو يؼقل افؼقل مؽَرهو6 ـؿـ يؼقل  «:اخلا٢ف»ٗق٘هٕ: 

ـؾؿي افؽػر، أو يذبح فغر اهلل، أو يسى اإلشالم ألجؾ اخلقف مـ افؽػور6 ألن هذا 

 مداهـي.

 (   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)ؿول تعوػ: 

 (   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)وؿول تعوػ: 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى )وؿول تعوػ: 

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ى ائ ائ ەئ ەئ

 (   ېئ

وادداهـي ال دمقز ذم ديـ اهلل تعوػ حتك فق ـون اإلكسون خوئػو، بؾ جيى ظؾقف أن 

يتؿسؽ بديـف مع اخلقف مو مل يصؾ إػ حد اإلـراه، ؾنذا وصؾ إػ حد اإلـراه جوز 

ەئ وئ وئ ۇئ  )مو أـره ظؾقف بؼط أن يؽقن ؿؾبف مطؿئـو، فؼقفف تعوػ:  فف ؾعؾ
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 (   ۇئ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )وؿقفف تعوػ: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 (   گ

ٗكؤا ًّ أعظٍ ًا ٙلْ٘ خطشا، ٗأكجش ًا ٙلْ٘ »ٗق٘هٕ: 

 هلذه افـقاؿض افعؼة دون ؽرهو.هذا تعؾقؾ فسبى اختقور ادصـػ  :«ٗق٘عا

أي جيى ظذ ادسؾؿ أن حيذرهو  «:فِٚبػٛ هوٌظوٍ أْ حيزسٓا»ٗق٘هٕ: 

 وحيسس مـ افقؿقع ؾقفو.

افؼك  مـ افقؿقع ذم ـام خوف إبراهقؿ  :«ٗخياف ًِٔا عوٟ ُفظٕ»ٗق٘هٕ: 

 (   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)ؾؼول: 

أي كعتصؿ بوهلل  «:ٗأهٍٚ عكابُٕع٘ر باهلل ًّ ً٘جبات غضبٕ، »ٗق٘هٕ: 

 تعوػ ممو يقجى ؽضبف وأفقؿ ظؼوبف.

افصالة مـ اهلل تعوػ ظذ ظبده هل ثـوؤهو ظؾقف ذم ادأل  :«ٗصوٟ اهلل »ٗق٘هٕ: 

 .األظذ

افسالم فف معـقون: أحدمهو: ضؾى افسالمي مـ افؼور واآلؾوت،  «:ٗطوٍ»ٗق٘هٕ: 

 وافثوين: افتحقي.

ـْ َأيِب َشِعقدٍ أي أؾضؾ خؾؼ اهلل تعوػ، ؾ :«حمٌذعوٟ خري خوكٕ »ٗق٘هٕ:   َع

 اهللِ ، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل « : َشَأَكو َشقُِّد َوَفِد آَدَم، َواَل َؾْخر. 

هـو هؿ أزواجف واحلسـ واحلسغ   آل افـبل ادؼصقد ب «:ٗعوٟ آهٕ»ٗق٘هٕ: 

 .هوصؿ  لادطؾى وبـ لبـمـ  ومـ اتبعف 

                                 
 (.254( اكظر: ذح كقاؿض اإلشالم، فؾشقخ صوفح افػقزان، صـ )2)

 ، وصححف األفبوين.(4404(، وابـ موجف )4244( صحقح: رواه افسمذي )1)
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 مـ فؼل افـبل افصحى مجع صوحى، وهق «:أمجعنيٗصخبٕ »ٗق٘هٕ: 

 .وموت ظذ ذفؽ مممـو بف

امتثوال  وظذ آفف وصحبف  ختؿ ادصـػ رمحف اهلل رشوفتف بوفصالة ظذ افرشقل 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )فؼقل اهلل تعوػ: 

 (   ڇ ڇ ڇ

 

                                 
قر كاكظر: كزهي افـظر ذم تقضقح كخبي افػؽر ذم مصطؾح أهؾ األثر البـ حجر افعسؼالين ، حتؼقؼ  (2)

 (.222افديـ ظس، مطبعي افصبوح دمشؼ صـ )
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أجب عَ األسئمة « ٌاً بشسح ٌٕاقض اإلسالًإعالً األ»يف ضٕء دزاستك لكتاب 
 اآلتٗة:

 ال يتحؼؼ إشالم ظبد إال بثالثي أصقوء. وضح ذفؽ. .2

 افردة حتصؾ بلربعي أمقر. وضح ذفؽ، مع ذـر مثول ظذ ـؾ كقع. .1

 مع بقون افػرق بقـفام.افؼك ؿسامن: أـز وأصغر. وضح ذفؽ  .4

 يـؼسؿ افؼك بوظتبور أؿسوم افتقحقد إػ ثالثي أؿسوم. وضح ذفؽ. .4

 ظرف افعبودة فغي وذظو، وبغ أرـوهنو، وذوضفو. مع ذـر األدفي ظذ مو تؼقل. .1

 افتقشؾ ؿسامن. وضح ذفؽ مع ذـر األدفي ظذ مو تؼقل. .2

أحد أمريـ. وضح ال خترج صبفوت ادخوفػغ ألهؾ افسـي ذم بوب افتقشؾ ظـ  .3

 ذفؽ بوفتػصقؾ.

 افدظوء كقظون. وضح ذفؽ، مع بقون حؽؿ سؾفام فغر اهلل تعوػ. .4

ج بذـر ذوضفو. يظرف افشػوظي فغ .5  وذظو، ثؿ ظرِّ

 مو حؽؿ افتقـؾ ظذ ؽر اهلل تعوػ؟ مع ذـر األدفي ظذ مو تؼقل. .20

 اذـر بعض األحؽوم ادستبي ظذ تؽػر افؽػور. .22

 افتعومؾ بف مع افؽػور.اذـر مو جيقز  .21

 ؟مو حؽؿ مـ حيؽؿ بغر مو أكزل اهلل  .24

 افذي يبغضقن مو أكزل اهلل تعوػ ؾريؼون. وضح ذفؽ بوألدفي. .24

ڍ ڌ ڌ ڎ )اذـر َخس ؾقائد ممو يستػود مـ ؿقفف تعوػ:  .21

گ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

(ڻ ڻ ڻ
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 افسحر فغي وذظو، مع بقون افدفقؾ ظذ حرمتف. ظرف .22

يمثر ذم األبدان بودرض وافؼتؾ، واألبصور بوفتخققؾ، وفؽـ بؼضوء  افسحر .23

 اهلل وؿدرتف افؽقكقي ال افؼظقي.

 حد افسوحر، ومو حؽؿ حؾ افسحر؟ مو .24

 هل أؿسوم مظوهرة افؽػور ظذ ادسؾؿغ؟ مو .25

 كقظون. وضح ذفؽ. ظـ ذيعي افرشقل  اخلروج .10

 ثالث أدفي ظذ افـوؿض افعوذ. اذـر .12

 افعؾؿ ظذ كقظغ. وضح ذفؽ. تعؾؿ .11

حؽؿ اهلوزل واخلوئػ وادؽَره إذا ؿول ؿقال أو ؾعؾ ؾعال خيرجف مـ  مو .14

 اإلشالم؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ِمْيِحالرَّ ِنَمْحالرَّ اهلِل ِمْسِب

 ْٛاصََّخ ْٚاَصَجِإ
 يِف

 ٌََٕاِقِض اإِلِطَماًِ اِبتَِك

َِِن  َََٔٔضَع َأ ِِِن اإِلطٍَِاِد،  َِٕس، ََٔسَفَع َقِذَس َأ ِِٔس، الَِّزٙ َششََّف ِبالِعِمِي الٍُُّف احَلِىُذ هلِل الُكذُّ

َِ َغَذا َأِتَباعُُْ ِقِبمَّٛ ِلمٍَِّاِس، ََٔبِّجَّٛ  الضٌََِّذقَِٛ َٔاإِلحِلاِد، ٔالصََّماُٚ َٔالظََّماًُ اأَلَتىَّاُِ اأَلِكَىَماُِ َعَمٜ َو

ِِْٗ ََٔعَمٜ آلِِْ  ََٔأِصَخابِِْ َصمََٕاُت اهلِل ََٔسِحَىتُُْ َٔ َبَشَكاتُُْ ؛ َأوَّا َبِعُذ:  ِلِمـُجمَّاِس، ََٔعَم

 ٌََٕاِقِض اإِلِطَماًِ اَبَت٘ ِكٍِّوِ عَِىَط ِذكََف

 ................................................................................................................: ُبِِٗجالٍَّ ُخاأَل

ٍِٔج ُِٖذِسُك حََٗاِت٘ سَِٔاَٖتَُْ عٍَِّ٘ ِبَأَطاٌِِٗذِِٓ ِإَلٜ ُوصٍَِّفِِْ. َِ ََٔلٍذ ََٔص  ََٔأَجِضُت لَُْ، ََٔوا لَُْ ِو

 . ِإَجاَزًةد ِيَبالُع ِحاِلَص ُنِب اهلِل ُدِبا َعَنُخِيَش ِْ٘ ِبٌَِشبَِخا َأوَ َكلِرَ َِؤَِ

الصَِّيُخ ُمَحنَُّد ِبُن َعِبِد الرَِّحَنِن ِبِن  اِدَدِجاأَلِبِحَفاِد َشِيُخَنا ُمْلِحُق اأَلا َنَرَبِخَأ

 .ل الصَِّيِخآِسَحاَق ِإ

 .ٍساِرَف ُنِب ُدَنَحَشِيُخَنا ا َنَرَبِخَأ

 .ٍنَسَح ُنِب ِنَنِحالرَّ ُدِبَع ُخِيالصَّا َنَرَبِخَأ

 .اِبهَّالَو ِدِبَع ُنِب ُدنَِّحُم ُخِيا الصََّنَرَبِخَأ

ِِٕه َٔ الَعَىِن. ِ٘  ٌَِفِظ٘ ََٔأَخاٌَا املَجاَص ِباإِلِخَماِص ِف٘ الَك ِِٔص  َٔ ُأ

 ُضِِٗجامل

 ٍَُِّّاجُل دٍُِٕىِخوَ َُبِ ُذاِلَخ

 ُْلَ اهلُل َشفََغ

 


